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“खरं पहायला गेलं तर आ ी एकाच ीचे चार भागआहोत..”
- पॉल मॅकाटनी

अमे रकेन संगीतात बीट नं २० िसंगल चाटस िजंकले होते. 
– णजे ए सपे ा तीन जा ..!
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बीट िजथे लहानाचे
मोठे झाले ते िल रपूल
हे इं ंडमधलं मुख
औ ोिगक शहर होतं. 
इं ंडमध ा इतर

िठकाणां ा मानानं ितथे
सवात जा सं ेनं
कामगार होते.

मस साईड हा िल रपूलचाच
एक भाग होता. ितथे खूप ब
होते. ा बम े अनेक
िकशोरवयीन मुलांचे छोटे बंॅड
होते. अगदी कमी पैशात ३५०
बंॅड ितथे संगीत सादर
करायचे.

बीट िजथे संगीत सादर करायचे ते
जॅकरांडाआिण कॅ न हे ही
िव ा मालकीचे होते.

करायचे.

मस बीट हे वतमानप ितथ ा संगीत ेमीनंा
ि य होतं. पण बीट नं िल रपूलआिण
वतमानप हे दो ी आप ाबरोबर िस दी ा
िशखरावर पोचवलं.

िल रपूलम े एक रॉककॉ ट
झाली. बीट चा पिहला मॅनेजर
अॅलन िव यानं सलग १४
तासांची एक रॉक कॉ ट खु ा
मैदानातआयोिजत केली होती.



जॉन लेनन मूल ज ाला येईपयत तू इथेच थांब.

जॉन लेनन १९४० ा आॉ ोबरम े ज ालाआला. ाचे
वडील ा ा आयु ात येऊन जाऊनअसायचे.

पाच वषाचा असताना तो आप ा
काकाकाकंूसोबत रहायला लागला.

िमिमआॉंटी, मी तु ासाठी एक
गो िलिहलीय. ात िच ं ही मीच
काढलीयत.

तो ११ वषाचा असताना ानं िबल हेलीआिण
कॉमेटस यां ा रेकॉडस ऐक ा हो ा. नंतर
ाला ए स ि े ा रेकॉडस सापड ा.

तू परत “रॉक
अराऊंड द ॉक” 
ऐकतोयस?

नाही. मला आ ाच
नवीन सापडलेलं
ऐकतोय.  ए स
ि े हा गायक. तो
अमे रकनआहे

तू मला भेटायला
आलास णूनआनंद
झाला. आई, माझी
तुला एक िवनंती आहे
तू मला िगटार घेऊन
देशील का?

जॉनला रेखाटनं करायची आवड होती. 
ाला संगीत ऐकायलाही खूपआवडत होतं.

सोळा वषाचा असताना जॉननं ारीमेन नावाचा एक संगीताला वािहलेला ुप
तयार केला. १९६८ साली ाची आई मोटारअपघातात मरण पावली. ाचं सां न
करणारा ाचा िम होता – पॉल मॅकाटनी.

िगटार वाजवणं ठीकआहे
जॉन. पण ातून तुला कधीच
पैसे िमळणार नाहीत.

.

बाळा, 
महागडी नसेल
तर न ी
घेऊन देईन.

अमे रकनआहे
आिण म गातो.



पॉल मेकाटनी पॉल मॅकाटनी १९४२ ा जूनम े ज ालाआला होता. तो
अ ासात शार होता. पण ाला शाळेचा कंटाळा यायचा.

मी संगीताब ल
िवचार करत होतो.

ा ा आईनं
ाला िपयानो, 

बंॅजो आिण िगटार
वाजवायला
िशकवली होती.

नसअसून तू खूप
चांगला िपयानो
वाजवतेस.

तू सु दा काही वाईट
वाजवत नाहीस.

पॉल, तू यापे ा िकतीतरी
चांगले गुण िमळवू
शकशील.

मग पंधरा वषाचा
असतानाच पॉल
‘ ारीमेन’म े आला.

पॉल १४ वषाचा असताना ाची आई
मरण पावली. ा दु:खावर उतारा
णून तो िपयानोवादनात बुडून

जायचा.

‘ ारीमेन’साठी मला
अजून एक
िगटारवादक हवा
आहे. तू येतोस का
आम ासोबत?

का नाही? 
आपणकाही
चांगली गीतंही
िल .



जॉज हॅ रसन
जॉज, शाळेत काय चालू आहे. 
मा ाकडे त ारी येतायत.

.

मला नाही मािहती. संकटं माझा
पाठलाग करत असावीत. 

जॉज हॅ रसन १९४३ ा फे ुवारीत ज ाला आला. ाचं कुटंुब
सु थतीतलं आिणआनंदी होतं. पण शाळेत मा तो ा णून
ओळखला जायचा.

िकशोरवयात
जॉजला ि िटश
लोकां ा भाषेत
‘टेडी बॉय’ - ह ी
मुलगा णत. 

मा ा घरचे लोक चांगले
आहेत. पण मला तं

ायला हवं.
. 

मी जगलो कायआिण मेलो
काय ांना फरक पडणार
नाही.

आता मा मी
आईला एक
िगटार घेऊन
ायला सांगणार
आहे. 

मला संगीतात
आवड िनमाण
ायलाच इतका

उशीर झालाय.

जॉजनं ारीमेनचं नाव बदलून “िस र बीट ” आिण नंतर बीट केलं. 
बीट मधला बीट - ताल. तालमय संगीत णजे बीट .

जॉज “ ारीमेन”म े १९५८ साली दाखल झाला.

तो िगटार भ ाट
वाजवतो. जॉजचं
ागतचआहे.

जॉज लहान अस ानं
आप ाकडे येऊ
शकत नाही? मी इथे
आलो ते ा फार मोठा
न तो.

१४ वषाचा होईपयत जॉजला संगीतात
ची न ती. पॉल मॅकाटनीनं ाला
िगटार िशकवली.



मस साइडमध ा अनेक म े बीट चे जलसे ायचे. जॉन, पॉलआिण
जॉज यांना िगटारवर जॉज सट फआिण डमवर टॉमी मूर साथ करायचे.

१९६० साली अॅलन िव या ां ा मॅनेजरनं हंॅबग, जमनीमध ा ुिझक बम े
काय म करायची संधी िमळवून िदली. ते ा डमवर टॉमीऐवजी पीट बे होता.

ते गोगंाट
करतायत. 

ांना इं जी श तर
कळतच नाहीत. 

ओके, चला जमन
सैिनकांची न ल

चला
सगळेजण ा

बीट खूप थकले होते. आठव ातले सातही िदवस कधीकधी आठआठ तास ते
काय म सादर करत होते. ा बम े ते सादर करायचे ितथेच खाल ा
अपाटमटसम े रहायचे.

करतायत. 
ांना आपलं

संगीत ऐकूच
येणार नाही.

.

कळतच नाहीत. 
फ तारा छेडा
आिण गा ाचे श
तार रातओरडा.

जमन लोकांनाआप ा िडंकआिण डा
अशा म े वर ा रातलं तालमय
संगीत हवं होतं. बीट नं ांची ती अपे ा
पूण केली.

सैिनकांची न ल
क . ले -राईट

!

सगळेजण ा
सैिनकांबरोबर
ठेका ध .

बीट तर् ◌्हेतहचे कार वाजवून
िहटलरची थ ा करत होते ते जमन

लोकांनाआवडलं होतं.
.



एका ित ध नाईट बम े गात असताना जॉज हॅ रसन हा गा ासाठी अ वयीन अस ाची
बातमी पसरली. जॉजकडे वक सा नस ामुळे ाची इं ंडम े हकालप ी झाली. ुअटनं
हंॅबगम ेच बीट बरोबर वाजवणं सोडलं होतं. ामुळे लवकरच तो सोडून इतर सग ांनी
जॉजचीच परतीची वाट धरावी लागली.

दर ान संगीता ा रेकॉडस
िवकणार् ◌्या एका दुकाना ा
मालकाला, ायन एप ाईनला ानं
पूव कधीच न ऐकले ा ुपब ल
िवचारणा होत होती. मग ानं िवचारणा
सु केली. 

तुम ाकडे बीट नावा ा
ुपची “माय बॉनी” आहेका?

एप ाईनला हा काय कारआहे ते
पहायचं होतं. तो या बंॅडला ऐकायला
दुकानाजवळ ा कॅ न बम े गेला. 
एप ाईनला ां ात चंड मता
जाणवली. 

“मी तुमचं सादरीकरण पािहलं. तु ी
ेशलआहात. मला तुमचा मॅनेजर
ायला आवडेल.”

बीट नं ते मा केलं आिण २४
जानेवारी १९६२ रोजी करारावर स ा

ायननं अॅलन िव ला फोन केला. तो
आता बीट चा मॅनेजर न ता. िव चे
ा बंॅडशी काही संबंध नाहीत हेच ायनला

तपासायचं होतं.

बीट नं ते मा केलं आिण २४
जानेवारी १९६२ रोजी करारावर स ा
झा ा.

मी ां ा भानगडीत कदािप पडणार
नाही. ांनी मला माझं किमशन
िदलेलं नाही.

मला तुमचा हा अवतार
नकोय. मी तुम ासाठी
वेगळे कपडेआणतो.

ायन एप ाईन यानं बीट ची ितमा
बदल ाचा चंग बांधला. ते जरा नीटनेटके
लोकांसमोरआले तर सवसामा जनतेला
ते आवडेल असं ाला वाटत होतं.



एप ाईननं अनेक रेकॉिडग कंप ांना
बीट ब ल िवचारलं. सग ांनी नकार

िदला.
बीट एक िदवस
ए स ि ेपे ा
मोठे होतील हे
तुम ा ल ात
यायला हवं.

ायन, तू आपलं
परत तुझं दुकान
चालवायला लाग.

अखेर एप ाईनं इएमआय कंपनी ा जॉज
मािटनला बीट ऐकावेत अशी गळ घातली.

ां ात काहीतरी
खासआहे. मी ांचा
रेकॉिडग मॅनेजर
ायला तयारआहे.

जॉन, पॉलआिण जॉज पीट बे वर
जरा नाराज होते.

आपण एक ुप
आहोत. पीट हे
िवसरतो.

एकटाच वाजवतोय
असं तो वाजवत
असतो.

पीट बे ुपम े यो नाही असं मािटनचंही
मत होतं. एप ाईनला पीटआवडत होता पण
ाला सोड ािशवाय पयाय न ता.

पीट सॉरी. पण इएमआय
कंपनी सांगते तसं करावं

लागेल.

ठीकआहे. मी
दुसरं काम
शोधेन.

१९६२ साल ा
आॉग म े रंगो
ार बीट चा डमर

झाला. नंतर ाला
‘लकीए अननोन
डमर इन द व ’ असं
णलं गेलं. 

बीट मधला चौथा
णव ाइतकी कला
ा ा अंगात न ीच

होती.

लागेल.
.

शोधेन.



रंगो ार रची ाक
१९४० ा जुलैम े
ज ालाआला. 
नंतर ाला रंगो
ार णायला
लागले.

तू आहेस हे खूप आहे
आम ासाठी.
आप ाकडे एक
बाथ म असती तर..

.
आजारांनी
अस ामुळे रंगो
िकशोरवयीन
होईपयत ा ा
हॉ टल ा
फेर् ◌्या चालाय ा.

तो घरी जा ाइतका बरा

मा ाबरोबर खेळायला
एखादा भाऊ िकंवा बहीण

असती तर..

तुला मॉरीन कॉ मुळे
िल रपूलआवडतं का?

तो घरी जा ाइतका बरा
झालेला नाही.

रंगोची बीट बरोबर
पिहली भेट हंॅबगम े
झाली. तो ितथे
दुसर् ◌्या एका
ुपसाठी डम वाजवत

होता.

मी हा ब सोडतो. ा
खो ा इथ ापे ा
वाईटआहेत. ापे ा
िल रपूल परवडलं. 



संगीत सादर करणारे ुप
दुसर् ◌्याकुणीतरी िलिहलेली गीतं
रेकॉड करायचे.

बीट ला यो असं
गाणं मला सापडतच
नाहीये.

मािटननं मग बीट ला जॉन आिण पॉलचं “ल मी डू” 
रेकॉडकरायला परवानगी िदली.

यापूव कोण ाच ुपनं
त: िलिहलेलं गाणं

रेकॉड केलं न तं.

सगळे संगीताचे ु
एक िदवस त:ची
गाणी त: िलिहतील

१९६३ ा जानेवारीत बीट ची “ ीज, ीज मी” ही रेकॉड युनायटेड
िकं डमम े पिह ा मांकावर पोचली. फे ुवारीम े ते देशभरा ा

दौर् ◌्यावर गेले.

मे मिह ात ां ा ितसर् ◌्या दौर् ◌्या ा
वेळी ांचा काय म हाऊसफु होता. 
चाहते बेभान होऊन बेशु द पडतायत, दंगा
सु होतोय असे कार ितथे चालू झाले.. ती
बीटलमॅिनयाची सु वात होती.

दौर् ◌्यावर गेले.
माझा िव ासच
बसत नाहीये..

अजून पोिलस
हवे होते.



आॉ ोबरम े बीट ि िटश
टेिल जनवर झळकले.

मी इथे िदवसभर
ताटकळतोय.. मला
आत सोडा.

िडसबरम े बीट रॉयल रायटी शोम े झळकले. इं ंडची राणी एिलझाबेथ, 
ितची आई, राजकुमारी मागारेटआिण लॉड ोडेन हे ा काय मात होते.

मी यापूव असं
काही आयु ात
अनुभवलं नाही.

लंडन पॅलॅिडयमम े “संडे नाईट” हा
बीट चा काय म होता. ितथे िदवसभर
े कांची वदळ होती.

ातली ितिकटं काढून
आलेले टा ा वाजवतात. 

ीडन ा यश ी दौर् ◌्याव न परत
आले ते ा िवमानतळावर माणसांची गद
जमली होती.

“संडे टाई ”नं ांना बीथो ेननंतरचे
सवात महान संगीतकार णलं

आलेले टा ा वाजवतात. 
महागडी ितिकटं काढलेले
दािग ांचाआवाज करतात.

“वुईथ द बीट ” या दुसर् ◌्या अ मसाठी
अडीच लाख लोकांनी नोदंणी केली होती. 
ए स ि े ा ू हवाई या गाजले ा
रेकॉडला या कारानं मागे टाकलं.

िडसबरम े बीट ि समसशो
नंतर “लंडन टाई ”नं बीट ला
१९६३ सालचेआगळेवेगळे इं श
संगीतकार णून गौरवलं.

“आय वॉंट टू हो युअर हंॅड” या एका
गा ासाठी १० लाख लोकांनी नोदंणी केली.

.



बीट ची चार गाणी अमे रकेत गाज ानंतर ायन एप ाईननं ांचा पिहला
अमे रका दौरा आखला. केनेडी िवमानतळावर ां ा ागताला १०,००० फॅ होते.

९ फे ुवारी १९६४ -
टेिल जन ा एड
सुिल न शोम े ७
करोड़ लोकांनी
बीट चा काय म

पािहला.

मला ांचे उ ार
आवडतात.

मला ते आवडतात

“वॉिशं टन कोलेिसयम” ां ा जलशासाठी
भरलं होतं.

ते खूप गोधंळ
करतायत.

ते ओरडायला
लाग ावर मी श
उ ार ाचा फ
अिभनयकरतो.

जलसा झा ानंतर ि िटश एंबसीनं
ां ासाठी पाट ठेवली होती. रंगो ा

केसांचा एक झुपका ितथे एका त णीनं
कापून घेतला.

ते संप ावर ते एका खाजगी बोटीत िव ांती
ायला थांबले.

ूयॉक ा कानजी हॉलम े भरग े ागृहात दोन काय म झा ावर बीट नी
एड सुिल न ा मायामी बीचवर िचि त झाले ा काय मात परत हजेरी लावली.

ां ा सुर ेसाठी तैनात केले ा
पोिलसअिधकार् ◌्यानं ांना
िडनरसाठी घरीआमंि त केलं.हेचआयु .
अमे रकेतले ब सं लोक
कसे रहातात ते तु ाला
कळावं असं मला वाटलं.



इं डला परत गे ावर बीट ला
गद नं घेरलं.

ां ा पोिलस
सुर ेसाठी िकती
पैसे खच होतायत.

मला ानं फरक
पडत नाही. तो
उ म िवकाऊ
मालआहे. मी तर
णतो, देवानं
ांना भरपूर

आयु ावं.

जॉन लेनननं िलिहलेलं इन िहजओन राईट
हे पु कही िततकंच गाजत होतं.

मी ते वाचलंय पण मला
त:ची एक त

हवीय.

मी ते वाचलंय
पण मला
त:ची एक त

हवीय.

जगभर बीट ची केशभूषा, शटस, टायआिण ूबन शूज यांची फॅशन होती.

बीट नं युरोप, हॉंगकॉंग, 
आॉ ेिलयाआिण ूझीलंडचे दौरे
केले. गद आिण ां ा नावाचा
पुकारा करणारे फॅ हे
सगळीकडे कायम होतं.



१९६४ साली बीट चा
‘अ हाड डेज नाईट’ हा
िच पट दिशत झाला. 
समी कांनी ाची ुती
केली. रचड ले र
ाचा िद शक होता.

मा दससारखी
ां ात एक जादू होती.

पॉप ासवरचे
िच पट सहसा
चालत नाहीत. पण
ां ावरचा

िच पट वेगळा
आिणओ रिजिनल
होता.

त: ा यशामुळे बंिद झालेले बीट
ात िदसले. िच पटात ां ामागे सतत

फॅ िदसतात, प कारां ा फालतू ांना
उ रं देतातआिण स ेत असलेली माणसं

ांचा कमी लेखतअसतात.

‘अ हाड डेज नाईट’ 
बीट वरच होता. 
पण ात ते
एकमेकांची
चे ाम री करत
होते.



१९६४ ाआॉग म े अमे रकन दौर् ◌्यात ांनी २४ शहरांम े ३१ काय म
सादर केले. सगळीकडे े कांनी रेकॉड ेक गद केली होती.

मला वाटतं ते
एक िदवस मला
खाली खेचतील.

आपण िजथे जातो
ितथली े णीय थळं
पहावीत असं मला
वाटतं.

प कारांना ही मुलं चांगली वागणारी पण िविच वाटली.

डेटॉईटम े ‘ ॅंप
आऊट द बीट ’ 
चळवळचालू
झालीय?

आ ी “ ॅंप
आऊट डेटॉईट” 
चळवळ सु
केलीय..

तू आिण जॉन
गीत कसं तयार
करता?

आ ी गाणं िलिहताना
दोन गो ी करतो. एक
णजेआ ी बसतो. 

आिण मगआ ी गाणं
िलहायचा िवचार

इं ंडम े बीट सारखी केशभूषा
केले ा अनेक युवकांना कामा ा
िठकाणी केसांवर जाळी घालावी लागत
असे.

िलहायचा िवचार
करतो.

बीट हात लावतील ितथून पैसा िनघत होता

ते याचा उपभोग
घेत होते.

बीट िजथे रािहले होते ितथ ा
हॉटेलमालकानं एका उशीचे १६०
चौकोनी तुकडे केले. ेक तुकडा एक
डॉलरला िवकला.

जगभर बीट चे चाहते बीट ची पो स, मािसक, पु कं िवकत घेत होते. 
ां ा कप ांची आिण केशभूषेची फॅशन िनघाली होती.

इथे बीट सारखी
केशभूषा असले ांना
केसांवर एक जाळी
घालावी लागेल.



“अहाड डेज नाईट” या अ मनंतर बीट ा संगीताचा कार बदलला. ांनी
जा माणात बॅलडस गायला सु वात केली. संगीतही िततकंसं सोपं रािहलं नाही.

मला अजूनही “शी ल ज यू” 
सार ा सु वाती ा रेकॉडस
आवडतात.

तू “रबर सोल़” अ म
ऐकलास का?

ां ा संगीताला ूक एिलं टनआिण िलओनाड बन ीनसारखे िद जही नावाजत .

द बीट ? गे ा
काही वषातला सवात
ओ रिजनल ुप. 

पण पॉलचं “य रडे” ऐकलंस
का? ते गमावले ा ेमाब ल
आहे. 

द बीट ? ेट
आहेत.

द बीट इतर अनेक गायकआिण संगीता ा ु पे ा वेगळे होते. िवशेष
णजे या, पु ष, मुलं, पालक, आजीआजोबा – सग ांना ते ि य होते.



१९६६ साल ा अमे रका दौर् ◌्यानंतर, बीट मधले सगळेच करोडपती झाले
होते. लोकि यता ांना अथातचआवडत होती. पण ाबरोबर सम ाही हो ा.

आपला एखादा फॅन रा ीतून
झॅकला उचलून पळवून नेईल
अशी मला भीती वाटते.

तू इथे काय
करतोयस?

जॉनची बायको
आिण मुलगा यांना
पहायला आलो.

रंगोनं ा ा मॉरीन कॉ या
िल रपूलमध ा ेयसीशी ल
केलं. ांना झॅकआिण जेसन ही
दोन मुलं होती.

एमबीई िमळवले ा अनेक माजी
िवजे ांना पॉप ुपला हा िकताब िमळावा
हे चलं नाही. ात ा काहीजणांनी
आपली पदकं परत पाठवली.

दोन मुलं होती.

१९६५ साली बीट ना एमबीई – मबसआॉफ द मो आॉनरेबलआॉडरआॉफ द
ि िटश एंपायर हा िकताब इं डची राणी ीन एिलझाबेथ ा ह े िमळाला.

इं ंडला
बीट मुळे
िच ार पैसा
आिण िस दी
िमळाली.

िल रपूलमधली ही
चार निशबवान मुलं
आहेत. आ ी
कोळसा िवकतो पण
राणी खाणमालकांना
पदकं देत नाही.



बीट , वुई ल यू..

१९६५ ाआॉग म े बीट चा
ूयॉक ा िशआ ेिडअमम े काय म

होता. उ ादानं बेहोश होणार् ◌्या

आमचा ि टनमधला हा शेवटचा
दौरा आहे हे निशबानं ांना

मािहती नाही.

नाहीतर दंगलच
झाली असती.

िडसबरम े बीट चा इं ंडमधला
शेवटचा काय म झाला. 

१९६५ साल ाआॉग म े बीट चा “हे ” हा िच पट दिशत झाला. रचड
ले रनंच हा िच पट िद िशत केला होता. “अ हाड डेज नाईट” इतका चालला नसला
तरी हा िच पट बरा चालला.

होता. उ ादानं बेहोश होणार् ◌्या
त णीनंा उचलून ने ात पोिलस म होते.

शेवटचा काय म झाला. 

“हे ” हा ि िटश गु हेर धत चा िच पट होता. रंगो घालत असले ा एका
अंगठीभोवती हा िच पट िफरतो. एका माथेिफ शा ाला ती अंगठी हवी असते.



१९६६ साली बीट नं
जगभर एक दौरा
केला. एकि तपणे
ांचा हा शेवटचाच
दौरा होता.

.

वुई ल
देम िहअर..

श कळत नसले
तरी सग ांनाच
बीट आवडत
होते.

जॉननं एक चुकीचं िवधान के ानं मा अनेकांना रागआला होता.

बीट ते ा येशू

जॉननं ते ा जाहीर माफी मािगतली. आप ाला धमाचा अनादर करायचा
न ता असं ानं समजावून सांिगतलं.

बीट ते ा येशू
ि ापे ा जा
लोकि य झाले होते.

.

ांनी धमाचा
अपमान केला. 



१९६६ साली जॉज हॅ रसननं प ी
बॉईड या ि िटश मॉडेलशी ल
केलं. नंतर ते दोघं भारतात आले.

मला हे वा वाजवायचं
आहे. सतार.

आपण त:पासून
मु कसं ावं?

रोज ान
कर.

भारतात हॅ रसन पतीप ी महष कडे
िशकले. ते िस द अ ा क गु होते. 
नंतर सगळे बीट ां ाकडे िशकले.

“ र ॉ र”, “साजट पेपस लोनली हाटस ब बंॅड”, “ ॉबेरी फी स फॉरए र”, “बीईंग
वुईथ बेिनिफटआॉफ िम काईट”, “ ूसी इन द ाय वुईथ डायमंडस” अशा अनेक
रेकॉडसआिण गाणी ांनी कािशत केली.

"“बीईंग वुईथ बेिनिफटआॉफ
िम काईट” हे गाणं एका “ ूसी इन द ाय वुईथ

डायमंडस” या गा ाचे

लोकआम ा गा ांचा
अथ शोधतात. 

बघा ते आता सतार वापरतायत.. ते
कायमआप ालाआ यचिकत
करतात.

िम काईट” हे गाणं एका
ाचीन इं श हॉलमध ा
पो रव न घेतलेलं होतं.

डायमंडस” या गा ाचे
श ुिलआन या मा ा
मुला ा िच ाव न घेतले. 

अथशोधतात. 
अनेकवेळाआ ालाच
ांचा अथ मािहती

नसतो.

जुलैम े बीट चा टी ी काय म “अवर व ” -१५० िमिलयन लोकांनी पािहला
होता.



आपण पैशा ाबाबतीत जरा जा च
गाफील रािहलो. ां ावर िव ास ठेवला
ती माणसं पुरेशी िशि त न ती.

ायन एप ाईन अचानक १९६७ ाआॉग म े मरण पावला. बीट ना
ाची मॅनेजमटआिण मोलाची मै ी कायम रणात रािहली.

१९६७ ा िडसबरम े “द
मॅिजकल िम री टूर” 
ि िटश टेिल जनवर
दाखवली. या िफ चं
लेखन, िद शन बीट नं
केलं होतं. ात ांनी
भूिमकाही के ा हो ा. 
पण िच पट बनवायचा
ांना अनुभव न ता. हा
िच पट कोसळला.

.

इं ंडम े ांनी “िम री
टूर” असा एक काय म केला
होता. You don't know 
where you're going until 
you get there. या ात ा
श ांव न या िच पटाची
संक ना सुचली होती.

या टी ी काय मानंतर बीट नं
“अॅपल कॉपस” या नवीन कंपनीची
घोषणा केली. पॉल या कंपनीचा मुख
होता.
आप ाला एक िबिझनेस
मॅनेजर हवाय.

पण अॅपल कॉपस १९६८ साली बंद करावी
लागली. यानं ते जरा िनराश झाले.

ती माणसं पुरेशी िशि त न ती.
मॅनेजर हवाय.

आपलं संगीत रेकॉड कर ापलीकडे
जाऊन लोकांना चांग ा क ना
सुचवून मदत करावी असा ांचा हेतू
होता.

आपण एकटे नाही
आहोत. महष कडे
हॉिलवूडमधले िस द
अिभनेतेही येतात. 

१९६८ साली सगळे
बीट भारतात
िशकायला आहे.



१९६८ ा जुलैम े “द यलो सबमरीन” हा काटून िच पट
बीट नं दिशत केला.

हा िच पट काढायला
सोपा होता. िच कार
आमची रेखाटनं करताना
आ ी पहात होतो.

आ ीकाही िमिनटांसाठी
या िच पटात िदसलो. 
आमची गाणी ांनी
वापरली.

या िच पटामुळे संगीतातून िमळणारं सौ आनंदापासून वंिचत ठेवणार् ◌्या
गो ीवंर मात करतं. बीट चे िच पट अनोखेआिण एकमेव होते.



१९६९ साली जॉन लेनन यानं योको
ओनोबरोबर ल केलं. 

जॉन बदलला. 
ाला िविच

गो ीमं े रस
वाटायला लागला.

पॉल मॅकाटनीनं िलंडा इ मनसोबत ल
केलं. ती एक अमे रकनछायािच कार होती.

ाचा “लेट इट
बी” ा खपावर
प रणाम होईल.

मला माझा मॅकाटनी
हा एक ाचा
अ मकरायचा
आहे.

जॉननं बाया ा आिण एटनाम
यु दा ा िवरोधात आपलं एमबीई पदक
परत केलं. ानं एका यु दिवरोधी
िच पटातही काम केलं.

एकूणच
बीट ा
चौघांचे र े
वेगळे ायला
लागले होते.

मलाआपला
अॅलन ीन
हा मॅनेजर
आवडत नाही.

हो. पण ानं
एप ाईनबरोबर
करारासाठी मदत
केली होती.

आप ा “अॅबे
रोड” या
अ मवर चचा
क यात.



१९७० ा मे मिह ात बीट चा “लेट इट बी” िच पट दिशत झाला. बीट पैकी कोणीच
ि िमअरला गेलं नाही. हा िच पट डॉ ुमटरीसारखा होता. बीट एकमेकांबरोबर काम
करताना, हसतखेळत थ ाम री करताना ात िदसत होते. ात जॉन आिण पॉल यांचं
एकमेकांत पटत नाही हेही िदसत होतं.
या ात असं क .. हो, चांगली क ना आहे. वा पूण बोल ाआधीच

ांना एकमेकांना काय
णायचंआहे ते कळलेलं

असायचं. 

यानंतर द बीट मध ा सग ांनी ुपपासून वेगळं होत तं अ
केले.

आिण माझा “िग
पीस अ चा ”ही
चांगला चाललाय.

माझा मॅकाटनी हा
अ म चांगला
चाललाय.

मी “आॉल िथं म पास” 
या गा ाला संगीतही िदलंय. 
तो बरा चाललाय.

दुसर् ◌्या कोण ाही ुपनं सोडून गेले ा सद ा ा जागी दुसर् ◌्या कोणाला तरी घेतलं
असतं. पण बीट हा ुप जॉन लेनन, पॉल मॅकाटनी, जॉज हॅ रसनआिण रंगो ार यांचा
बनला होता. इतर कोणाला ते जमलं नसतं.

चांगला चाललाय.चाललाय.
तो बरा चाललाय.

मी रेकॉडस काढ ा
नाहीयेत. पण िच पटांम े
अिभनय केलाय.

१९७० ा
िडसबरम े पॉलनं
बीट हा यापुढे
एक ुप नसावा
असा कोटात अज
दाखल केला.

मी बीट सोडलं
नाही. बीट ुपनंच
बीट ना तोडलं. पण
तसं झा ाचं मा
करायला कोणीच तयार
नाही.



जॉन लेनन
८ िडसबर १९८० रोजी
लेननचा ूय्ॉकम े गोळी
झाडून खून कर ातआला. 
१९७१ साल ा “इमॅिजन” या
ा ा गा ाला या घटनेनं

नवीन अथ ा क न िदला.
.

रंगो ार
आजही संगीत, टी ी आिण
िच पट या े ांम े काम
करतो. अनेक डमस

आप ावर रंगोचा भाव
मा करतात.

जॉज है रसन
हॅ रसन फुफुसां ा ककरोगानं २१
नो बर २००१ रोजी मरण पावला. 
एकमेकांवर ेम करा.. इतर
सगळं थांबवता येतं, पण देवाचा
शोध घेणं कधीच थांबत नाही असं
तो नेहमी णायचा.

पॉल मेकाटनी
सर पॉलआजही ािसकल, 
इले ॉिनक, पॉपआिण िच पट
या सव कारात उ ाहानं काम
करतो. १९९७ साली ीन
एिलझाबेथ ा ह े ाला “सर” 
हा िकताब दान कर ात
आला.


